
Μια φορά κι ένα καιρό ζούσε 

ένας νάνος, ένας ευτυχισμέ-

νος νάνος. Πάντα επιθυμού-

σε να βρει κάποτε ένα μεγά-

λο θησαυρό. Ζούσε σε ένα 

μικρό νησί στη μέση του  

ωκεανού. 

Μια μέρα έφτασε στο νησί 

ένα μεγάλο καράβι με ένα 

πειρατή. Ο πειρατής είχε για 

συντροφιά ένα παπαγάλο 

που μιλούσε όλη την ώρα. 

Ο νάνος είπε στον πειρατή 

για τον θησαυρό που ήθελε 

να βρει και ο πειρατής του 

έδειξε ένα μεγάλο χάρτη που 

είχε μαζί του. Ο θησαυρός 

ήταν εκεί, στο νησί του   

νάνου. Συμφώνησαν να συ-

νεργαστούν. Πήραν τη ξύλι-

νη άμαξα του νάνου και τη 

χρυσή πυξίδα του πειρατή 

και άρχισαν να ψάχνουν. 

Με τη βοήθεια του χάρτη 

δεν άργησαν να βρουν μια 

σπηλιά. Μπαίνοντας στη 

σπηλιά ανακάλυψαν ένα τε-

ράστιο θησαυρό. Βαρέλια 

γεμάτα με χρυσά φλουριά, 

μπαούλα γεμάτα με κοσμήμα-

τα και διαμάντια, στέμματα 

και τιάρες. Ανάμεσα στους 

θησαυρούς ο νάνος ανακάλυ-

ψε ένα παλιό ξύλινο βιολί.  

Ο πειρατής πήρε το μερίδιό 

του από τον θησαυρό και 

έφυγε. Άφησε όμως τον πα-

παγάλο στον νάνο. Ο νάνος 

έπαιζε το βιολί και ο παπα-

γάλος τραγουδούσε. Και 

έζησαν αυτοί καλά κι εμείς 

καλύτερα.  

Θεόδωρος Γιάγκου 

 

Μια φορά κι έναν καιρό  

κάτω από ένα δέντρο ζούσε 

μια ακρίδα. Ήταν πολύ χα-

ρούμενη επειδή θα ερχόταν 

με το τρένο το τσίρκο στην 

πόλη της. Της ακρίδας της 

άρεσε πολύ να παίζει μουσι-

κή με το ακορντεόν της. 

Ήθελε να παίξει στο τσίρκο. 

Πήγε λοιπόν στο τσίρκο να 

ζητήσει δουλειά και την  

δέχτηκαν. 

Η παράσταση ξεκίνησε και 

όλα τα ζώα ήταν έτοιμα. Οι 

ακροβάτες περπατούσαν 

στο σκοινί και κρατούσαν 

μια ομπρέλα για ισορροπία. 

Οι κλόουν κάνανε πολλά 

αστεία με μια τσουγκράνα 

και ένα πριόνι. Οι θεατές 

γελούσαν με την ψυχή τους. 

Έπειτα, με ένα σπίρτο ανά-

ψανε φωτιά σε ένα στεφάνι 

για να πηδήσει από μέσα το 

λιοντάρι. 

Ήρθε και η σειρά της ακρί-

δας. Έπαιξε με το ακορντε-

όν της το αγαπημένο της 

τραγούδι και όλος ο κόσμος 

τη χειροκρότησε δυνατά. 

Το όνειρο της ακρίδας έγινα 

πραγματικότητα! 

Νεφέλη Καούντα 

Η ακρίδα στο τσίρκο 

Ο νάνος και το νησί 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 

Τεύχος 1 

Με τη φαντασία φτιάχνω παραμύθια 

Διαβάστε σ’ αυτό το τεύχος 

Inside Story 2 

Inside Story 2 

Inside Story 2 

Inside Story 3 

Inside Story 4 

Inside Story 5 

Inside Story 6 

Εφημερίδα που εκδίδεται από τους μαθητές της B1 του Α’ Δημοτικού Σχολείου Πέρα Χωριού-Νήσου. 

Διαβάστε σ’ αυτό το 

τεύχος 

Ο νάνος και το νησί 1 

Η ακρίδα στο τσίρκο 1 

Ο πρίγκιπας και το 

κλειδί 

1 

Η περιπέτεια της 

ακρίδας 

2 

Ο πειρατής και ο 

νάνος 

2 

Ο πρίγκιπας και το 

κλειδί 

2 

Ο πειρατής και ο 

νάνος 

2 

Ο πειρατής κι ο   

νάνος 

3 

Η ακρίδα στο τσίρκο 3 

Η φοβητσιάρα ακρίδα 3 

Η ακρίδα στο τρένο 3 

Η περιπέτεια της 

ακρίδας 

4 

Ο πειρατής και ο 

νάνος 

4 

Ο πρίγκιπας και το 

κλειδί 

4 

Ο πειρατής στο νησί 

του νάνου 

4 

Μια φορά κι έναν καιρό ζού-

σε ένας όμορφος πρίγκιπας 

που ήταν πάνω σε ένα 

άσπρο άλογο. Μια μέρα,  

καθώς προχωρούσε, είδε 

από μακριά ένα τεράστιο 

παλάτι που έμοιαζε έρημο. 

Πλησίασε και χτύπησε   

δυνατά την πόρτα. Δεν α-

παντούσε όμως κανένας. 

Ξαφνικά γύρισε πίσω του 

και είδε ένα μεγάλο κλειδί. 

Πήρε το κλειδί, άνοιξε τη 

μεγάλη ξύλινη πόρτα και 

προχώρησε μέσα στο παλά-

τι. Φώναξε για να δει αν 

υπήρχε κανείς εκεί αλλά δεν 

πήρε καμία απάντηση.  

Τότε προχώρησε και άρχισε 

να ψάχνει μέχρι που έφτασε 

μπροστά σε ένα πηγάδι. 

Προσπάθησε να πιει νερό, 

όμως το πηγάδι αντί για 

νερό είχε μέσα χρυσά νομίσ-

ματα. Ο πρίγκιπας πήρε τα 

νομίσματα και αφού τα    

πούλησε, επιδιόρθωσε το 

παλάτι και έζησε εκεί για 

πάντα ευτυχισμένος με την 

όμορφη πριγκίπισσά του.  

 Στυλιανός Χαραλάμπους 

 

  

Ο πρίγκιπας και το κλειδί 



Σελίδα 2 Με τη φαντασία φτιάχνω παραμύθια 

Μια φορά κι έναν καιρό, ζούσε σε ένα 

δέντρο μια μικρή ακρίδα, που της 

άρεσε πολύ να παίζει ακορντεόν. Μια 

μέρα αποφάσισε να πάει στο τσίρκο για 

να δείξει σε όλους το ταλέντο της στο 

ακορντεόν. 

Έβρεχε πολύ. Πήρε μαζί της μια   

ομπρέλα και ξεκίνησε για το τσίρκο. 

Λίγο πιο κάτω μπήκε σε ένα τρένο και 

έφτασε στο δέντρο που θα έμενε για 

λίγες μέρες.  

Όμως, τι συμφορά! Εκείνη την ώρα 

περνούσαν δυο νάνοι, οι οποίοι έριξαν 

ένα σπίρτο στα χόρτα.    Σε δευτερό-

λεπτα, το δέντρο τυλίχθηκε στις φλό-

γες. Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή πολλοί 

καλοί άνθρωποι έτρεξαν στο δέντρο, 

προσπαθώντας να σβήσουν τη φωτιά. 

Ο ένας κρατούσε μια τσουγκράνα, ο 

άλλος ένα πριόνι για να κόψει τα καμέ-

να ξύλα. Όλοι μαζί έριξαν αρκετό νερό 

και ευτυχώς κατάφεραν να σώσουν το 

δέντρο. 

Η ακρίδα κοιμήθηκε το βράδυ στο δέν-

τρο και το επόμενο πρωί πήγε στο 

τσίρκο και έπαιξε στο ακορντεόν ένα 

τραγούδι για τα δέντρα. Οι κριτές α-

ναγνώρισαν το ταλέντο της και ο κόσ-

μος τη χειροκρότησε με ενθουσιασμό. 

Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτε-

ρα. 

Τζώρτζια Θεοδώρου 

Η περιπέτεια της ακρίδας 

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας 

νάνος. Είχε ένα νησί και ζούσε πολύ 

ευτυχισμένος. Έκρυβε ένα μαγικό δια-

μάντι. Το πρόσεχε πολύ καλά, σαν τα 

μάτια του. 

Μια μέρα ήρθε στο νησί ένας φοβερός 

πειρατής που είχε στον ώμο του ένα 

παπαγάλο. Ο πειρατής ήθελε να βρει 

το μαγικό διαμάντι. Χρησιμοποίησε την 

πυξίδα του, που θα του έδειχνε που 

ακριβώς ήταν ο θησαυρός. Ο ήλιος 

ήταν δυνατός και καθώς έψαχνε για το 

μαγικό διαμάντι, ο πειρατής έπαιζε 

βιολί. 

Για καλή τύχη του νάνου η πυξίδα του 

πειρατή ήταν χαλασμένη κι έτσι ο πει-

ρατής δεν κατάφερε να βρει το διαμά-

ντι του νάνου, που το είχε κρύψει σε 

ένα βαρέλι πάνω στην άμαξα. 

Έτσι ο νάνος συνέχισε να ζει ευτυχισ-

μένος στο νησί του παρέα με το μαγικό 

διαμάντι του. 

Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος 

 

Ο πειρατής και ο νάνος 

Μια φορά κι έναν καιρό σε ένα όμορφο 

μικρό νησί που είχε ωραία και ψηλά 

δέντρα ζούσε ένας νάνος. Το νησί του 

νάνου έκρυβε ένα πολύτιμο θησαυρό. 

Μια μέρα εμφανίστηκε στο νησί ένας 

πειρατής. Ήθελε να βρει το θησαυρό 

γιατί μέσα έκρυβε ένα πολύτιμο διαμά-

ντι. Για να τον βρει χρησιμοποίησε την 

πυξίδα του. Του άρεσε πολύ να παίζει 

βιολί, γι’ αυτό πριν πάει να ψάξει για 

το θησαυρό έπαιξε το αγαπημένο του 

τραγούδι. Μόλις άκουσε το βιολί ο 

νάνος φοβήθηκε και κρύφτηκε μέσα σε 

ένα βαρέλι. Ο πειρατής νόμισε πως 

μέσα στο βαρέλι κρυβόταν ο θησαυρός, 

το φόρτωσε στο καράβι του και ξεκί-

νησε το ταξίδι της επιστροφής. 

Μόλις ο νάνος κατάλαβε πως βρισκό-

ταν στο καράβι του πειρατή, πήδηξε 

στη θάλασσα και άρχισε να κολυμπά 

μέχρι που έφτασε στο νησί του. Μετά 

από λίγο καιρό βρήκε το θησαυρό και 

αγόρασε μια άμαξα. Με την άμαξα 

έκανε πολλές βόλτες κι έζησε αυτός 

καλά κι εμείς καλύτερα. 

Μαριλένα Ελευθερίου 

Ο πειρατής και ο νάνος 

Μια φορά κι έναν 

καιρό, σε μια χώρα 

μακρινή ζούσε ένας 

όμορφος     πρίγκι-

πας. Με το άσπρο 

του άλογο βρέθηκε 

μπροστά από ένα 

κάστρο. Χτύπησε 

δυνατά την πόρτα 

αλλά δεν του 

άνοιξε κανένας. Γύρισε πίσω του και 

είδε ένα τεράστιο κλειδί. Πήρε το 

κλειδί και άνοιξε τη μεγάλη πόρτα του 

παλατιού. Μέσα βρήκε μια όμορφη 

κοπέλα. Την είχε κλειδώσει μέσα ένας 

κακός μάγος. Την ελευθέρωσε και την 

πήρε μαζί του στο παλάτι του.       

Παντρεύτηκαν και έζησαν αυτοί καλά 

κι εμείς καλύτερα! 

Αντωνία Τουντόρικα 

 

Ο πρίγκιπας και το 

κλειδί 



Μια φορά κι έναν καιρό, κάπου πολύ 

μακριά, σε ένα πανέμορφο νησί, ζούσε 

ένας μικροσκοπικός νάνος. Το νησί 

αυτό έκρυβε ένα πολύτιμο θησαυρό. 

Μια μέρα όμως το νησί του νάνου ε-

πισκέφτηκε ένας πειρατής, που του 

άρεσε πολύ να παίζει βιολί. Άρχισε να 

ψάχνει με την πυξίδα του για να βρει 

το θησαυρό του νάνου. Ο νάνος τρόμα-

ξε πολύ και μόλις είδε τον πειρατή 

έτρεξε και κρύφτηκε μέσα σε ένα   

βαρέλι.  

Μόλις ο πειρατής είδε το βαρέλι,   

πίστεψε πως βρήκε το θησαυρό. Έτσι, 

πήρε το βαρέλι και το φόρτωσε στο 

πλοίο του. Μόλις ο νάνος κατάλαβε 

πως βρισκόταν στο καράβι του πειρα-

τή, πήδηξε στη θάλασσα και κολύμπη-

σε μέχρι το νησί του. 

Εκεί τον περίμενε ο θησαυρός του, 

που έμεινε για πάντα δικός του αφού 

ξεγέλασε τον πειρατή. Με τα λεφτά 

του θησαυρού αγόρασε ένα μεγάλο 

ξενοδοχείο και μια μεγάλη άμαξα. 

Έζησε αυτός καλά κι εμείς καλύτερα! 

 

Ηλιόφωτος Νικάνδρου 

Τεύχος 1 

Ο πειρατής και ο νάνος 

Σελίδα 3 

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε μια  

ακρίδα που κρατούσε πάντοτε μια  

ομπρέλα. Μια μέρα είδε μπροστά της 

ένα κατάστημα που πουλούσε ακορντε-

όν. Αγόρασε ένα ακορντεόν και ξεκί-

νησε για το τσίρκο. 

Καθώς περπατούσε, είδε μπροστά της 

ένα δέντρο. Μέσα στα φύλλα του    

δέντρου είχε ένα αναμμένο σπίρτο. 

Φώναξε βοήθεια κι αμέσως κάποιοι 

άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί, πήραν 

τα πριόνια τους για να κόψουν το   

δέντρο για να μην πάει η φωτιά σε όλο 

το δάσος. 

Μετά από αυτή την περιπέτεια, μπήκε 

στο τρένο για να πάει στο τσίρκο. 

Όταν έφτασε, έπαιξε το ακορντεόν την 

μπροστά στους θεατές. Ενθουσιάστη-

καν όλοι και τη χειροκροτούσαν μαγε-

μένοι. Ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να την 

προσλάβει στο τσίρκο για να παίζει 

ακορντεόν. Η ακρίδα ήταν πάρα πάρα 

πολύ χαρούμενη! 

Ελένη Πωλ 

Η ακρίδα στο τσίρκο 

Μια φορά κι έναν καιρό σε ένα τσίρκο 

ζούσε μια ακρίδα που έκανε μαγικά 

κόλπα και όλοι την θαύμαζαν πολύ. 

Μια μέρα περνούσε από την πόλη ένα 

βιαστικό τρένο με ένα κύριο που 

έπαιζε ακορντεόν.  

Ένα κοριτσάκι, που βρισκόταν μέσα 

στο τρένο, είδε ένα σπίρτο και το πέ-

ταξε έξω από το παράθυρο. Το σπίρτο 

έπεσε πάνω σε ένα δέντρο και το δέν-

τρο πήρε φωτιά. Το τρένο σταμάτησε 

και όλοι οι επιβάτες έτρεξαν να σβή-

σουν τη φωτιά. 

Ευτυχώς η φωτιά δεν επεκτάθηκε. Τό-

τε όλοι μαζί πήραν από μια τσουγκράνα, 

πριόνια και σκούπες και ξεκίνησαν να 

καθαρίζουν τις μικροκαταστροφές που 

έγιναν. 

Το κοριτσάκι ήταν πολύ λυπημένο με 

την καταστροφή που προκάλεσε. Όμως 

πήρε ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Από 

τότε υποσχέθηκε στον εαυτό της να 

είναι πιο προσεκτική. 

Ησαϊάνα Συμεού 

 

Η ακρίδα στο τρένο 

Μια φορά κι έναν καιρό σε μια πόλη 

ζούσε μια ακρίδα. Περπατούσε, περ-

πατούσε ώσπου βλέπει μπροστά της 

ένα τσίρκο. Αποφάσισε να μπει μέσα, 

αλλά μόλις μπήκε αντίκρισε μπροστά 

της ένα πριόνι και σπίρτα. Από το 

φόβο της κρύφτηκε σε ένα δέντρο 

έξω από το τσίρκο. Εκεί μια άλλη ακ-

ρίδα της είπε μια ιστορία και την 

έμαθε να μη φοβάται τα αντικείμενα. 

Από κει περνούσε κατά τύχη ένα τρέ-

νο. Από το τρένο ακουγόταν έντονη 

μουσική από ακορντεόν. Δεν την πεί-

ραξε, πήρε την ομπρέλα της και πήδη-

σε μέσα στο τρένο. Εκεί μέσα κάποιοι 

κρατούσαν τσουγκράνες, όμως έμαθε 

να μην φοβάται και να μην κρύβεται 

πια. Έτσι απόλαυσε το ταξίδι με το 

τρένο. Η διαδρομή ήταν υπέροχη αλλά 

το καλύτερο ήταν πως η ακρίδα κατά-

φερε να αφήσει πίσω τον φόβο της. 

Σωφρονία Λατζιά 

 

Η φοβητσιάρα ακρίδα 



Ο πειρατής και ο νάνος 

Μια φορά κι έναν καιρό σε ένα μακρινό και πανέμορφο νησί ζούσε ένας νά-

νος. Ο νάνος έκρυβε πολύ καλά στο νησί ένα πολύτιμο θησαυρό. 

Μια μέρα εμφανίστηκε στο νησί ένας πειρατής με ένα πολύχρωμο παπαγάλο 

στον ώμο. Ο νάνος φοβήθηκε πολύ όταν τον είδε και κρύφτηκε μέσα σ’ ένα 

βαρέλι για να μην τον βρει ο πειρατής. Ο πειρατής είχε στα χέρια του μια 

μεγάλη πυξίδα και μ’ αυτή προσπαθούσε να βρει το σωστό δρόμο για το με-

γάλο διαμάντι. Κουράστηκε όμως γιατί ο ήλιος έκαιγε και έκανε πολλή ζέστη. 

Κάθισε να ξεκουραστεί αλλά δεν άργησε να τον πάρει ο ύπνος. 

Ξαφνικά ακούστηκε μουσική. Ήταν ο νάνος που ερχόταν με την άμαξά του, 

παίζοντας βιολί. Ο πειρατής λάτρευε τη μουσική από βιολί. Σηκώθηκε και 

άρχισε να χορεύει. Από τότε νάνος και πειρατής έγιναν πολύ καλοί φίλοι και 

μοιράστηκαν τον θησαυρό. Και έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα! 

 

Ηλιάνα Γιώργαλλου 

Μια φορά κι έναν καιρό σε ένα τσίρκο 

ζούσε μια ακρίδα του που έκανε μαγικά 

κόλπα με την ομπρέλα της και οι θεα-

τές τη θαύμαζαν πολύ. Ζούσε σε ένα 

δέντρο κοντά στο τσίρκο. 

Μια μέρα όμως, κάποιοι κακοί 

άνθρωποι πλησίασαν με θυμό το δέν-

τρο και του έβαλαν φωτιά. Η ακρίδα 

στεναχωρήθηκε πάρα πάρα πολύ. Ένα 

τρένο που περνούσε από κει σταμάτη-

σε και όλοι οι άνθρωποι έτρεξαν να 

σβήσουν τη φωτιά. Δυστυχώς όμως 

δεν τα κατάφεραν. Το δέντρο είχε ήδη 

καεί. Τότε μάζεψαν όλα τα αποκαΐδια 

με τις τσουγκράνες τους. Φρόντισαν να 

βρουν ένα καινούριο σπίτι για την ακ-

ρίδα. 

Από τότε η ακρίδα διηγείται κάθε βρά-

δυ στο τσίρκο την ιστορία της και θυ-

μίζει στους ανθρώπους πόσο σημαντι-

κά είναι τα δέντρα. 

Λουκάς Ιωάννου 

 

Η περιπέτεια της ακρίδας 

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας 

όμορφος πρίγκιπας. Στον πρίγκιπα 

άρεσε πολύ να πηγαίνει βόλτα πάνω 

στο άσπρο του άλογο. 

Μια μέρα, καθώς προχωρούσε, είδε 

από μακριά ένα πολύ μεγάλο παλάτι 

που έμοιαζε έρημο. Πλησίασε και 

χτύπησε δυνατά την πόρτα αλλά 

κανένας δεν του άνοιξε. Γύρισε τότε 

πίσω του και είδε ένα μεγάλο κλειδί. 

Πήρε το κλειδί και μ’ αυτό άνοιξε τη 

σιδερένια πόρτα του παλατιού. Μέ-

σα βρήκε πολλούς θησαυρός: χρυσά 

φλουριά, κοσμήματα, τιάρες… Ήταν 

καλόκαρδος και αποφάσισε να τα 

μοιράσει στους φτωχούς. 

Οι άνθρωποι τον ευχαρίστησαν για 

την καλή του πράξη και όλοι τον 

αγαπούσαν πάρα πολύ. 

Μαρίνα Αγκαστινιώτη 

 

Ο πρίγκιπας και το 

κλειδί 

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας 

μικροσκοπικός νάνος σε ένα παραδει-

σένιο νησί. Το νησί αυτό έκρυβε ένα 

πολύτιμο θησαυρό. 

Μια μέρα εμφανίστηκε μπροστά στο 

νάνο ένας πειρατής που είχε πάντα 

στον ώμο του ένα παπαγάλο. Ο πειρα-

τής είχε στο πλοίο του μια πυξίδα για 

να μπορέσει να βρει το διαμάντι που 

έλαμπε σαν τον ήλιο. 

Όταν έφτασε στο νησί νοίκιασε μια 

άμαξα και πήγε να βρει το διαμάντι. 

Αυτό όμως ήταν κρυμμένο μέσα σε ένα 

βαρέλι και δεν το βρήκε πουθενά. 

Βρήκε όμως ένα βιολί και από τότε ο 

πειρατής παίζει το βιολί του και ο πα-

παγάλος τραγουδά χαρούμενος. 

Αντώνιος Χατζηχριστοδούλου 

Ο πειρατής στο νησί του νάνου 


